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 עדכוני קבוצות 

 
First Tech Challenge 2019 ROVER RUCKUS 

 
 קהילה יקרה, תחרות אימונים אחת מאחורינו ואנחנו עדיין מתרגשים!

 בראש ובראשונה אנחנו רוצים לומר תודה לכל המתנדבים המדהימים שעשו את התחרות הזאת למוצלחת כל כך. 

שלכם, שעושים עבודה קודש ביחד אתכם, אתם מקסימים. היה לנו המון כיף, למדנו הרבה אחד  תודה כמובן למנטורים

 . 31.1מהשני ואנחנו ממשיכים במרץ אל עבר תחרות האימונים הבאה בהרצליה ב 

 הודעות חשובות ביותר לפניכם, אנא קראו בעיון ועדכנו את חברי הקבוצה: כמה

 

LOCKHEED MARTIN  &ISRAEL FIRST  

 

FIRST TECH CHALLEGE   ישראל פוצחים בשיתוף פעולה מבורך עם חברת לוקהיד מרטין ישראל ואנחנו מאפשרים
 הזדמנות נהדרת לנציגי הקבוצות לקחת חלק בחוויה הלימודית הזאת! לינק להרשמה בסוף, אבל קודם, קצת פרטים:

שמציג את  Demo Center –מרכז חדשנות במהלך חודש מאי האחרון, לוקהיד מרטין ישראל חנכה במרכז תל אביב 
 מיטב היכולות והטכנולוגיות של החברה, בהקשר של הפעילות במדינת ישראל.

 
במסכי טאץ' מתקדמים עליהם תוכנות ומידע על פלטפורמות של לוקהיד מרטין, סימולטור של מטוס  מצוידהדמו סנטר 

, מציאות מדומה של הטסת רחפן CH-53K המתקדם, סימולטור של מסוק התובלה F-35-ה -החמקן המתקדם בעולם
 במאדים, מודלים של מטוסים ועוד.

 
אלף עובדים ברחבי העולם  100לוקהיד מרטין הינה חברת ההגנה הגדולה והמתקדמת ביותר בעולם המעסיקה מעל 

ובארץ, ילמדו שמעל מחיצתם הינם מהנדסים. במהלך הביקור התלמידים הנבחרים יקבלו הצצה לפעילות החברה בעולם 
  על הפלטפורמות השונות ויתנסו בסימולטורים השונים במקום.

מעניין אתכם? בחרו נציג אחד ונציגה אחת מהקבוצה שלכם שיגיעו להתנסות וללמוד יחד עם נציגי קבוצות מכל הארץ 
 .לחצו כאן להרשמהמוכנים?  ויחזרו אל הקבוצה עם ידע וחוויות 

 ובהיקף גדול יותר בשיתוף קבוצות בינלאומיות אונליין, הישארדומה  ( נקיים פעילותOFFSEASONבהמשך השנה )
 , יהיה מעניין!מעודכנים

 
 

 S LIST’DEANפרס ה 

 
של הקבוצה מסתיימת ממש בעוד כמה ימים! זה המקום  היוקרתי  DEAN’S LISTשימו לב! ההגשה לפרס ה 

 והמנטורים לשים את חברי הקבוצה הבולטים ביותר בקדמת הבמה הבינלאומית! 
  כאן! –כל הפרטים והגשת המועמדות 

 
 
 
 
 

 8.1.19     9עדכון מספר 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKPaEWY879yRhHMtiqqsWaGD_hwsuHeoBm99mXiR4IQouq6Q/viewform
https://docs.wixstatic.com/ugd/5350fb_ede695a96750427ab3356d384c3ac445.pdf
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 תחרויותממשיכים עם ה
 לשתיהן(, בנוסף לאירוע האליפות. *אנו מזכירים כי כל קבוצה מחויבת להגיע לתחרות אימונים אחת לפחות )יכולה להגיע

 .כאן –** כל מה שרציתם לדעת ועוד, בדף המשאבים של התכנית    . כאן –** סרטון הסבר על תחרות האימונים 

 :שימו לב לרשימת הקבוצות של תחרות האימונים הבאה בהרצליה

 

 31.1.19אימונים מרכז 

 , הרצליה3בוטינסקי 'תיכון הנדסאים: ז

 משוער :0019עד  7:30שעות: 
 .מומלץ להצטייד במזון, טריהבמקום קיימת קפי

Quack Attack 11635 

Mechanic Makers 13056 

Y-Bot 11056 

Galileo 11744 

RoboTen 15298 

Black Tigers 11192 

Flaming Marshmallows 11530 

Blackthunder 11226 

Megiddo Lions 12797 

SuperCow 12989 

MISHMASH 12016 

Nightmare 11823 

tatooine 12201 

RobInHood 14781 

 15518 טורבו פגז

Exodus 12817 

bomba 14869 

Anubis 15885 

Fata Morgana 15637 

 9662 אפולו

 11808 קונקשיין

 15768 קראקנס

ROBOTEENS 13453 

Orbit 14028 

Orbit 14029 

Orbit 14872 

Red Mask 15908 

CO-LAB 11284 

Moona 11448 

Orange fox 12363 

VORTEX 13962 

Atomix 11443 

BTJ 13452 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://youtu.be/WUTcnZ8DCZ0
https://youtu.be/WUTcnZ8DCZ0
https://www.firstisrael.org.il/ftcresources
https://www.firstisrael.org.il/ftcresources
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 בשיאה תיומועמדוההגשת שיפוט, פרסים וכל השאר: 

 ! היוקרתי DEAN'S LIST המצפן, הבקרה ופרסמזכירים לכם להגיש מועמדותכם לפרסי הקידום, 

 G46N1https://goo.gl/m :. כל הפרטים במדריך הבאבעוד כמה ימיםההרשמה נסגרת 

 https://www.firstisrael.org.il/ftcresources :החשובים לעונהובעמוד משאבי המידע 

 1u2HQT5https://goo.gl/forms/VoslzjKbXD: טופס הרישום לשיפוט בתחרויות האימונים לפניכם

ים, לקבל טרם נרשמתם!?? כנסו והרשמו, זו ההזדמנות שלכם להציג את האימפריה שבניתם בחודשים האחרונ

 .הכוונה והדרכה מהמומחים שלנו ולהגיע מוכנים יותר מכולם לאליפות הארצית

 

 

 

את גם קישור לאתר הניקוד של האירוע, שם תוכלו לראות את כל הקבוצות ובמהלך האירוע להלן  -שימו לב

 התוצאות בשידור חי, לוח הזמנים של המקצים וניתוח של המשחקים.

 דרום: תחרות אימונים

ISS1-ISR-https://theorangealliance.org/events/1819 

 מרכז: תחרות אימונים

IS2-ISR-https://theorangealliance.org/events/1819 

 

 

 

 רוצים להתנדב בתחרות?

אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי העונה שלנו, לקחת חלק בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר חוויות מדהימות 

למערכת  להיכנס עוד היום -ולכם ואת כ נו מזמינים את התלמידים, המנטוריםאנח - למשתתפי התכנית וגם עבור עצמכם

 לכל התפקידים המיוחדים והמגוונים שברצונכם למלא בתחרויות האימונים ובאליפות!  להתחבר ולהירשם, המתנדבים

 https://www.firstisrael.org.il/volunteerכניסה לעמוד ההתנדבות שלנו בקישור הבא: 

  תפקידים השונים וקראו אותם בעיון.של ה לחומרי הלימוד והמדריכיםשימו לב 

 

 

 
 !בהצלחה לכולם בתחרויות 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://goo.gl/m1N46G?fbclid=IwAR0eqDeaMG_E6sYa7hKA8imDwa9poTR9lyDgWklpmXtRSuJdvOLcGQediwM
https://www.firstisrael.org.il/ftcresources?fbclid=IwAR3lCyWyZvSELUaVy38uMphF9qI9zgM58kVRV8G_TPY50FC_2I2A2VLn4_k
https://goo.gl/forms/VoslzjKbXD5HQT2u1?fbclid=IwAR3_5isNJzvL4q1RCW2Cvl6WdHnZh9XqyIbxlmP9nXF2XvN04LtYnXYFW94
https://theorangealliance.org/events/1819-ISR-ISS1
https://theorangealliance.org/events/1819-ISR-IS2
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/volunteer-resources
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/volunteer-resources

